
DEVET UTJERIVAČA DUGOVA

Godinama ostvarivali milijunske dobiti pa od države izvukli 1,28 milijuna

kuna potpora za očuvanje radnih mjesta i ne misle ih vratiti

Zbog pandemije korona virusa (Covid-19) hrvatska država je odlukama Vlade, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

posebnim financijskim mjerama pomogla poslodavcima kako bi se sačuvala radna mjesta. Mjere su krenule u ožujku i vrlo

široko su primjenjivane do ljeta, a poslodavci su plaće zaposlenih mogli nadoknaditi iz proračuna do iznosa od 3250 kuna za

ožujak do 4000 kuna za iduće mjesece, uz oslobođanje od poreznih davanja na iste iznose.

Foto: Pixabay ilustracija

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Zanimljivo je kako su te mjere namijenjene najpogođenijim gospodarskim sektorima iskoristili i oni koji ostvaruju milijunske prihode.

22.08.2020. u 15:57

To djeluje 6x bolje nego obične kreme za psorijazu.
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Tvrtkama koje se bave prisilnom naplatom potraživanja država je za razdoblje od ožujka do svibnja ove godine isplatila ukupno 1,28 milijuna kuna

potpora za očuvanje radnih mjesta, a plaće u istom iznosu oslobodila je i plaćanja poreznih davanja i doprinosa!

Kako je već pisao portal Direktno među takvima su i tzv. utjerivači dugova koji su prethodno zaradili milijune kuna na prisilnoj naplati od građana i tvrtki,

a sada su uzeli i naknade za isplatu plaća.

Niti jedna od spomenutih tvrtki, unatoč pisanju medija, nije primljenu potporu vratila državi, tj. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kao što su to učinili

neki drugi gospodarski subjekti, poput primjerice pojedinih trgovačkih lanaca.

Analizirajući listu svih korisnika, pravnih osoba, potpora za očuvanje radnih mjesta čak sedam tvrtki za naplatu potraživanja primilo je potporu države za

ožujak. Pet ih je nastavilo primati i za travanj i svibanj, dok su dvije tu potporu nastavile primati za jedan, odnosno dva dodatna mjeseca na način da su

isplate prebacili na povezane tvrtke, odnosno druge tvrtke istog vlasnika.

Više tvrtki istog vlasnika

U ožujku je B2 Kapital, hrvatska podružnica istoimenog  luksemburško-nizozemskog holdinga, za 171 zaposlenog primila 541.125 kuna potpore iz

proračuna. Tvrtka je, kao što je nedavno pisao portal Direktno, u 2019. ostvarila prihod od 364,4 milijuna kuna, a u razdoblju od 2015. do 2018. tvrtka je

ostvarila neto dobit od 443 milijuna kuna.

Tvrtka u travnju nije primila potporu države, no za svibanj potporu je primila B2 Real estate, tvrtka istog vlasnika, na istoj adresi i to za 14 zaposlenih u

iznosu od 56 tisuća kuna. Sama tvrtka je u 2019. iskazala prihod od gotovo 11,5 milijuna kuna.

Prikrili primanje potpore?

Pomoć države iskoristila je u ožujku i tvrtka APS Croatia, u vlasništvu češke tvrtke APS Recovery. Ona je u 2019. imala prihod od 15,017 milijuna kuna i

neto dobit od čak 4,43 milijuna kuna, dok je u posljednje tri godine ostvarila neto dobit od gotovo 20 milijuna kuna. Od države je za ožujak iskoristila

potporu od 71.500 kuna za 22 zaposlena.

Te tvrtke više nema na popisu korisnika za travanj i svibanj, no pod istim OIB-om, na istoj adresi nalazi se na popisu korisnika ista tvrtka sa starim imenom

APS usluge! Ona je u travnju dobila državnu potporu od 76 tisuća kuna (za 20 zaposlenih) te u svibnju 64 tisuće kuna (za 17 zaposlenih).
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VIŠE S WEBA

Pro Kolekt, u vlasništvu istoimene slovenske tvrtke, pomoć je koristio sva tri mjeseca za pet zaposlenih - ukupno 56.250 kuna. Lani je pak ostvario prihod

od 5,6 milijuna kuna i neto dobit od gotovo 880 tisuća kuna. U posljednih pet godina tvrtka je ostvarila ukupnu neto dobit od gotovo 2,6 milijuna kuna.

Jedna od rijetkih tvrtki za naplatu potraživanja čiji su vlasnici hrvatski državljani - Prima Solvent, kao i njene povezane tvrtke Prima Collect i Prima Bon

također su koristile mjere za očuvanje radnih mjesta za sva tri mjeseca.

Prima Solvent za 13 zaposlenih dobio je ukupno 142.250 kuna potpora države, Prima Collect za 10 zaposlenih 110.500 kuna potpora, a Prima Bon za sedam

zaposlenih ukupno 70.750 kuna.

Prima Solvent je, inače, u 2019. ostvarila prihod od 7,06 milijuna kuna i neto dobit od 1,426 milijuna kuna. U posljednjih pet godina tvrtka je ostvarila

kumulativno neto dobit od 6,8 milijuna kuna.

Prima Collect, tvrtka kćer Prima Solventa, dakle istih vlasnika, lani je ostvarila prihod od gotovo tri milijuna kuna i neto dobit od gotovo 1,2 milijuna kuna. U

posljednjih pet godina kumulativna neto dobit tvrtke iznosila je gotovo šest milijuna kuna.

Tvrtke bez komentara

Prima Bon ostvarila je u 2019. prihod od 1,7 milijuna kuna i iskazala neto dobit od 67 tisuća kuna. U posljednje četiri godine tvrtka je iskazala ukupnu neto

dobit od 237.500 kuna.

Potporu države za očuvanje radnih mjesta koristila je i tvrtka McGrath&Arthur, u vlasništvu istoimene slovačke tvrtke. Ona je od države dobila 89.250

kuna, a u ožujku je prijavila devet zaposlenih, u travnju osam, dok je u svibnju novcem države pokušavala spasiti sedam radnih mjesta. Tvrtka je lani

iskazala prihod od 1,228 milijuna kuna.

Komentar ovih nelogičnosti i objašnjenje problema u poslovanju zatražili smo od svih spomenutih tvrtki. Niti jedna nije odgovorila na postavljena pitanja,

a dodatno pojašnjenje nismo uspjeli dobiti niti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

*Dopušteno je prenošenje sadržaja uz objavu izvora i autora.

Tekst je nastao u okviru projekta kojeg je financijski podržala Agencija za elektroničke medije.

 

 

To djeluje 6x bolje nego obične kreme za psorijazu. To uklanja naporne bolove u zglobovima, kralježnici
i glavi

Oči su vam umorne? Iskoristite priliku za besplatan
pregled vida i 20% popusta na dioptrijske okvire!
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